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Anaokulundan (Kindergarten) İlkokula (Primarschule) Geçiş ile İlgili Bilgilendirmeler

Anaokulundan İlkokula Geçiş için Tavsiye Aşaması
Anaokulundan ilkokula geçiş anaokulu öğretmeninin tavsiyesi üzerinden yürür. Verilen bu tavsiye için
ana kriter, çocuğun Aargau müfredatında tanımlanan yeterliklere ilişkin o ana kadarki gelişimi ve
bundan sonraki yeterlik gelişim tahminidir. Geçiş görüşmesi vesilesiyle verilen tavsiye değerlendirme
dosyasına dayanmaktadır. Bu dosyaya anaokulu öğretmeni tarafından, okul yılı boyunca çocuğun
kaydettiği anlamlı çalışmalar (örneğin bireysel çalışmalar, çizimler, el işlerinin fotoğrafları, çocuğun
kendi hakkında yaptığı değerlendirmeleri vs.) koyulur. Anaokulu öğretmeni kazanım değerlendirme
dosyasına dayanarak ebeveynlere tavsiyesini açıklar ve bunu gerekçelendirir.
İlkokula geçiş için verilen tavsiyede anaokulu öğretmeni çocuğun gelişimini dikkate alır. Özel durumlarda ilkokula hazırlık sınıfına (Einschulungsklasse) geçiş ya da özel eğitim ihtiyaçları olan çocuk ve
gençler için bu ihtiyaca yönelik bir okul tipi uygun görülür.
Süreç
Anaokulu öğretmeni, anaokulunun 1. yılında kazanım değerlendirme formu (Einschätzungsbogen)
aracılığıyla çocuğun gelişim seviyesi hakkında velilerle bir durum değerlendirme görüşmesi yapabilir.
Anaokulunun ikinci yılı içerisinde öğretmenin velilerle şubattan nisana kadarki süre zarfında bir geçiş
görüşmesi yapması zorunlu olup, veliler dilediği takdirde çocukların da görüşü alınmalıdır.
Anaokulu öğretmeni ve ebeveynler geçiş görüşmesinde geçiş konusunda hemfikir olup olmadıklarını
yazılı olarak belirtir. Uzlaşma sağlanamazsa ve bu sorun sonraki görüşmelerde de görüşmeye
katılanlar (ebeveynler, çocuk, anaokulu öğretmeni) tarafından giderilmezse belediyedeki yetkili daire1
karar verir. Bu karardan önce ebeveynlerin kendi gerekçelerini belediyedeki yetkili daireye sunma
şansları bulunmaktadır. Sonrasında geçiş kararı ile birlikte hukuki itiraz yolu bilgilendirmesi karardan
sorumlu belediyedeki yetkili daire tarafından ebeveynlere yazılı olarak bildirilir. Ebeveynlerin, ilçe
eğitim kuruluna (Schulrat des Bezirks) söz konusu karara bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde
itiraz etme hakları vardır.
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Belediye kurulu okulun genel sorumluluğuna sahiptir. Belediye kurulu, kariyer kararları gibi temyiz edilebilen okul kararlarını bir meclis üyesine
veya okul yönetimine devredebilir. Her belediye, bir yönetmelikte, hangi organın temyiz edilebilen okul kararlarını vermekten sorumlu olduğunu
tanımlar.

